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ارائۀ مدل آموزش کارآفرینی در مدارس ابتدایی
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لیال بهمئی

*2

غالمحسین برکت

3

چکیده
هدف پژوهش حاضر ارائۀ مدل آموزش کارآفرینی در مدارس ابتدایی میباشد .این پژوهش از نظر هدف بهصورت کاربردی
و از لحاظ روش گردآوری دادهها بهصوورت ترکیبی ،کیفی و کمی صوورت گرف

که در بخش کیفی از تحلیل تماتیک و در

بخش کمی از روش تحلیل عاملی با اسوتفاده از نرمافزار  SPSSبهره گرفتهشود .اام ۀ آماری عبارتاند از مدیران و م لمان
ابتدایی شووهرسووتان بندر ماهشووهر در سووال  99_98به ت داد  752نفر که بهمنظور ت یین حجم نمونه با اسووتفاده از روش
نمونهگیری هدفمند انتخاب شودند .ابزار امعآوری دادهها در بخش کیفی شوامل ماواحبۀ عمیق و بررسوی اسوناد و در بخش
کمی شوامل پرسوشونامۀ محققسواتته بودند .یافتههای بهدسو آمده از تحلیل تماتیک درمجموع  6عامل اصولی و اثرگذار را به
ترتیو

نشوووان دادنود کوه عبوارتانود از آموزشهوای کوارآفرینوانوه در ایران ،توانمنودیهوای کوارآفرینوانوه در مودارس ،آموزش در

مدارس ،کارآفرینی و ویژگیهای شووخاوویتی ،اهداف مطلوب در برنامۀ توس و ۀ توانمندیهای کارآفرینی ،عوامل محیطی و
توسو ه توانمندیهای کارآفرینی .همچنین یافتههای بهدسو آمده از تحلیل عاملی که مشوتمل بر  11عامل و  111گویه بودند،
نشوان دادند که کلیۀ عوامل م نادار هسوتند .براسواس نتای پژوهش حاضور ،بیشوترین میزان واریان

اسوتخرا شوده مربوط به

متغیر «نیازهای دانشآموزان در توس ۀ توانمندیهای آموزشهای کارآفرینانه» و کمترین میزان مربوط به متغیر «نقش م لمان
در توسو ۀ توانمندیهای کارآفرینی» اسو  .درمجموع نتای تحلیل عاملی به  4عامل اصولی تالصوه شودند که عبارتاند از
نیازهای آموزشووی متأثر از ابزارهای آموزشووی و عوامل محیطی ،موانع آموزشووی و تحقق توس و ۀ توانمندی دانشآموزان در
فضای یادگیری مدارس ،ابزار آموزشی و اهداف مطلوب و آموزشهای کارآفرینی و آیندۀ دانشآموزان.
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مقدمه
در سووالهای اتیر کارآفرینی بهعنوان منبع مهم نوآوری ،ایجاد اشووتغال ،رشوود و توسوو ۀ اقتاووادی_ااتماعی موردتواه
کشوووورهای مختله اهان قرار گرفتهاسو و

(کریمی و همکاران .)2014 ،بسووویاری از صووواح نظران م تقدند که یکی از

عمدهترین عوامل ت یینکننده سووطک کارآفرینی در هر کشوووری ،آموزش کارآفرینی میباشوود (والریو و همکاران .)2014 ،با
تواه به اینکه شوخاوی

انسوان در دوران کودکی شوکل میگیرد ،میتوان در گام اول با اسوتفاده از الووها و مدلهای مناسو

و داشوتن یک برنامه صوحیک آموزشوی و پرورشوی ،روحیۀ کارآفرینی را در کودکان پرورش داد (احمدپور داریانی و مقیمی،
 .)1393هدف آموزش کارآفرینی در مقطع ابتدایی که مهمترین محتوای آموزشوی در این دوره میباشود ،شوامل مباحث نظری
کارآفرینی ،مفاهیم ،اصوول و نظریههای کارآفرینی اسو

(شواپیرو)2017 ،؛ درواقع در آموزش کارآفرینی ،فرد برای ورود به

دنیای واق ی آماده میشووود .همچنین محتوای آموزش کارآفرینی باید شوونات

افراد را از مسووائل پیرامون تود بار ببرد و

قدرت تحلیل مسائل را بهگونهای متفاوت با دیوران به ایشان اعطا کند (مرتضی نژاد و همکاران.)1396 ،
اگرچه در دو دهه گذشووته تحورت قابلتواهی در سوواتتار و عملکرد سوویسووتم آموزشووی ایران صووورت گرفته و موضوووع
آموزش کارآفرینی در نظام آموزشوپرورش کشوووور ما نیز مطرد شووودهاسوو ؛ اما نتای مطال ات نشوووان میدهد که هنوز
مشوکالت زیادی در آموزش کارآفرینی واود دارد .ازامله این مشوکالت میتوان به پایین بودن سورمایهگذاری برای آموزش
کارآفرینی ،عدمتواه به اب اد مختله توس ه و آموزش کارآفرینی ،تواه کم به آموزش عملی ،عدمتطابق محتوای برنامههای
درسووی با شووراین و نیازهای بازار کار اشوواره کرد (حقیقی و همکاران .)2018 ،نتای پژوهشها نشووان دادهاند که برنامههای
آموزشووی مدارس ابتدایی کشووور نمیتوانند پاسووخووی نیازهای توس و ۀ توانمندیهای کارآفرینی در دانشآموزان این دوره
تحاویلی باشوند .همچنین تأل مطال اتی و دانش سوازمانیافته در حوزۀ آموزش کارآفرینی کودکان و نبود برنامهای اامع و
مدون در نظام آموزشوپرورش در این تاوووا از مهمترین مسووائل و مشووکالت آموزش کارآفرینی دانشآموزان مقطع
ابتدایی میباشند (مرادی و همکاران .)1398 ،بدین ترتی
کشوورهای صون تی و درحالتوسو ه بهتوبی مشوخ
برنامههای اصوولی طردهای توسوو ۀ کشووورها اسوو
دریاف

میکنند ،بهمرات

اعتمادبهنف

اهمی

شودهاسو  .اهمی

کارآفرینی انکارناپذیر بوده و پرداتتن به آن ازو

(بهرام زاده و همکاران .)1389 ،کودکانی که آموزشهای کارآفرینی

بیشووتر از دیوران دارای مهارتهای تفکر هسووتند (رز .)2012 ،بر اسوواس پژوهشها ،تالقی

روحی ۀ
آموزش کوارآفرینی بوا هودف آگواه نمودن و تروی فرهنوو و و

کارآفرینی در بین دانشآموزان ،باعث تأثیر در بینش آنها نسووب
توانمندیهای ایشوان را از لحاظ تالقی  ،توانایی شونات

به کارآفرینی بهعنوان یک انتخاب شووغلی میگردد .ضوومناً

و اسوتفاده صوحیک از فرصو ها ،تمایل به مخاطرهپذیری ،اسوتقالل،

به کار ،تمایل به حل مشوکالت ،بهبود انویزش و تمایالت فردی برای کارآفرین شودن افزایش میدهد و با الهام

بخشویدن به آنها راه دسوتیابی به موفقی

را روشون میسوازد (تلیلی و حقپرسو  .)1392 ،از طرف دیور آموزش کارآفرینی

در سوالهای ابتدایی ،عالوه بر آشونایی زودهنوام کودکان با مفاهیم پایۀ کارآفرینی ،بر اعتمادبهنف
مثب

و

دو ب د مهم شووخاوویتی در کارآفرینان موفق هسووتند؛ درواقع این افراد بهتر میتوانند با مشووکالت و چالشها

مقوابلوه کننود (گیلیوان و عبودللطیه .)2017 ،بودین ترتیو

ت هد نسوب

و ضرورت کارآفرینی در ارتقاء رشد اقتاادی و رفاه ملی

داشته؛ از آنجا که این دو سازه نقش مهمی در موفقی

و تالقی

افراد در زمینۀ کارآفرینی دارند ،میتوانند موا
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آنها نیز تأثیر
شکلگیری
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سواتتار اولیه روحیۀ کارآفرینی در کودکان شووند (عزیزی و همکاران .)1398 ،همچنین مطال ات تأیید نموده اسو

(که اگر

از دوره ابتدایی (که مفاهیم بنیادی و نورشهای اسواسوی در کودکان در حال شوکلگیری اسو ) به فراهمسوازی زمینههای
در تربی

مسواعد برای آموزش ییرمسوتقیم کارآفرینی بدردازیم ،موفقی

کارآفرین و نهادینه شودن نورش «کارآفرینی» بهاای

«کاراویی» در دانشآموزان اثرات بسوزایی بههمراه تواهد داشو ؛ بهگونهای که ندرداتتن به آن میتواند چالشهای اسواسوی
را برای توفیق برنامههای آتی کارآفرینی فراهم نماید (اسووالن .)2010 ،ازامله مزایای آموزش کارآفرینی به کودکان میتوان
به این موارد اشوواره کردک کاهش هزینه شووکسوو
برحسووو

تجارب مت دد در مشووایل کوچک و بهبود مهارتهای فردی

با کسوو

تجربوه ،افزایش دورنموای فکری برای آینوده ،بهبود اتالک کواری کوه تکوامول آن از دوران کودکی آیواز میشوووود،

اکتسواب فهم ارزش پول ،گسوترش تفکر تالک و حل مسولله ،بهبود مهارتهای ارتباطی و تنظیم اهداف در سوراسور گسوترۀ
عمر (عزیزی و همکواران .)1398 ،از منظر ودیدهبوان اهوانی ،کوارآفرینی مهوارتهوا هموان نورشهوا و رفتوارهوای کوارآفرینوانوه قوابول
آموزش و یادگیری هسوتند؛ آموزش کارآفرینی نقش ضوروری در شوکلگیری نورش ،مهارتها و فرهنو کارآفرینانه از دوره
دبسوتان به ب د ایفا میکند .دوران کودکی نیز دوره ایدهآلی برای ایجاد درک عمیق در مورد کارآفرینی میباشود (اکسولسوون و
همکاران.)2015 ،
واژه «کارآفرینی» بیش از دو قرن نیس و

که در ادبیات مدیری

و اقتاوواد وارد شووده؛ همچنین مانند سووایر واژهها تغییرات

زیادی به تود گرفته و از رشود تکاملی برتوردار بودهاسو  .کارآفرینی ابتدا در نظریههای اقتاوادی تبلور یافته که بهعنوان
عامل اصوولی ایجاد ثروت و یا ارزش اقتاووادی شووناتتهشووده و از قرن پانزدهم تاکنون ،در کانون مکات
(احمدپورداریانی)1383 ،؛ پیروان مکت
میدانسوتند .فیزیوکراتها یا طبی
ی نی آدام اسومی  ،ژان باتیسو

سوووداگری ،بازرگانانی را که در کار تجارت طال و نقره دسوو

قرار داشووتهاس و
داشووتند ،کارآفرین

کالس یکها
گرایان منشوأ ایجاد ثروت را زمین و ف ارن کشواورزی را کارآفرین میگفتند .و
سوه و اان اسوتوارت میل ،عوامل اصولی ثروت را نیروی کار ،سورمایه و مواد اولیه م رفی

کردند و کشوورهایی مانند ایتالیا و انولی

ب د از دوران رنسوان

ف الی های زیادی را روی این مسولله انجام دادند (امامی

لنورودی .)2017 ،در حال حاضوور کارآفرینی به یکی از مهمترین ف الی های دانشووواهها و مدارس دنیا بدل شوودهاسو  .از
منظر دیدهبان اهانی کارآفرینی مهارتها ،نورشها و رفتارهای کارآفرینانه قابل آموزش و یادگیری هستند .همچنین باتواه
به اینکه دوران کودکی دورۀ ایدهآلی برای ایجاد درک عمیق در مورد کارآفرینی اسو ؛ آموزش کارآفرینی نقش ضوروری در
شکلگیری نورش ،مهارتها و فرهنو کارآفرینانه از دوره دبستان به ب د ایفا میکند( .اکسلسون و همکاران.)2015 ،
نادری و همکاران ( )1398در مطال ۀ تویش با عنوان "تحلیل موانع آموزش اثربخش درس کارآفرینی و تولید" با روشهای
واس یترین عواملی که باعث کاهش اثربخشوی درس کارآفرینی
گراندد تلوری و توصویفی_پیمایشوی به این نتیجه رسویدند که اس و
میشووند عبارتاند ازضو ه مواود در سواتتارهای کارآفرینانه کشوور ،ضو ه سواتتار مدیریتی آموزشوپرورش ،کمبود
نیروی متخاوو

کارآفرینی و . ...همچنین عوامل مذکور باعث پیامدهای کوتاهمدت و بلندمدت شوودهاند .مرتضووی نژاد و

روحی ۀ
همکواران ( )1396گزارش کردنود کوه در دوره ابتودایی بوایود آشووونوایی بوا مفواهیم پوایوه ،ایجواد انویزه ،ایجواد عالقوه و و
کارآفرینانه و در دوره متوسطه نیز پرورش مهارتها و شایستویهای کارآفرینی صورت پذیرد .آموزش کارآفرینی در دوران
کودکی و ادیام آن با برنامههای درسی مدارس ،میتواند ضمن پرورش مهارتها و ویژگیهای کارآفرینانه ،زمینۀ رویارویی
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با چالشهای زندگی آینده را برای دانشآموزان فراهم آورد (مدرسوی سوریزدی و همکاران .)1398 ،ظهیرالدینی و حسونزاده
( )1399طی تحقیقی با عنوان "ارزیابی وضو ی

کارآفرینی ایران براسواس گزارشوات دیدهبان اهانی کارآفرینی و موسو وس ۀ

اهانی کارآفرینی و توسوو ه طی چهار سووال اتیر" ،به این نتای دسوو

یافتند که بهطور کلی با بررسووی شووات

گزارشوات بهدسو آمده ،ضو ه سواتتار نهادی برای شوکلگیری و مت اقباً سوالم

ها در

اکوسویسوتم کارآفرینانه دیده میشوود .این

مسولله نیاز به اصوالد زیرسوات ها دارد .همچنین بخشوی موانع کارآفرینی در کشوور عبارتاند از عدمیکدارچوی مؤسوسوات
ارائهدهنده مجوز ،تأتیر در روند صوودور مجوزها ،بوروکراسووی ،قوانین دسوو وپاگیر و نبودن سوو یسووتمهای حمایتی از
کسووو وکوارهوای نوپوا .طغرایی و همکواران ( )1398در پژوهش تویش تحو

عنوان "طراحی الووی آموزش کوارآفرینوانوه در

مدارس" ،اب اد و مؤلفههای آموزش کارآفرینانه را شووناسووایی نمودند و به این نتیجه دسوو

یافتند که دانشآموزان باید در

محینهای واق ی یادگیری قرار بویرند؛ زیرا آنها به واسطۀ آموزشهای کارآفرینانه یاد میگیرند که با شناسایی است دادها و
تواناییهای تود ،بتوانند سوبکهای ادید ایجاد کنند و نوآوری داشوتهباشوند .عسوکری فرد و همکاران ( ،)1397پژوهشوی با
عنوان "ارائه الووی آموزشوی توسو ۀ توانمندیهای کارآفرینی در دانشآموزان با میانجیگری ویژگیهای شوخاویتی" ارائه
دادند .یافتههای پژوهش نشان دادند که رویکرد مدیری
هدفمند و برقراری رابطۀ احسوواسووی مثب

مشارکتی در برنامههای مدرسه ،الووسازی برای دانشآموز ،تشویق

با دانشآموزان در کنار ف الی هایی از قبیل هنرهای آوایی و نمایشووی ،بازیهای

آموزشوی و تقلیدی و پرورش مهارتهای ارتباط کالمی ،اثرگذاری م ناداری بر ویژگیهای شوخاویتی و رشود توانمندیهای
دارن د .بهمنی و همکواران ( )1396طی پژوهشوووی تحو
کوارآفرینوانوه در دانشآموزان و
ابتودایی بوا هودف تقویو

عنوان "آموزش کوارآفرینی در مقطع

نورش کوارآفرینوانوه" ،بوا هودف شووونواسوووایی مفواهیم قوابولآموزش کوارآفرینی دریوافتنود کوه مفواهیم

قابلآموزش در هر یک از پن ب د نورش کارآفرینانه شوامل میل به موفقی  ،کنترل شوخاوی ،تالقی
و تشوخی

و نوآوری ،عزتنف

و بهرهبرداری از فرصو ها هسوتند .عزیزی و مختاری ( )1396در پژوهشوی با عنوان "آموزش کارآفرینی برای

دانسوتن ،انجام دادن و بودن در دوره ابتدایی با رویکرد تلفیقی" ،به دنبال آن بودند تا محتوای برنامۀ درسوی کارآفرینی دوره
ابتدایی را با اسوتفاده از رویکرد تلفیقی شوناسوایی کنند .براسواس یافتههای پژوهش ،موارد ذیل در دروس ابتدایی اسوتخرا
شودهاندک ()1محتوا و ف الی های مرتبن با (دانسوتن) ازامله آشونایی با مشوایل ،مفهوم پول ،سوواد مالی ،شونات

محاوورت

ادید )2( .محتوا و ف الی های مرتبن با (انجام دادن) ازامله ف الی های یادگیری گروهی ،انجام محاسووبههای مالی ،ارائه
محاووورت ،برگزاری بازارچۀ کارآفرینانه )3( .محتوا و ف الی های مرتبن با (بودن) ازامله عالقهمندی به مسوویر شووغلی
کارآفرینانه.
سووریامان و کاریونو ( )2017طی تحقیقات تود با عنوان "پیشورف
نتیجه دسو

یافتند که شوات

اسوتقالل ،ارئ

در مدارس ابتدایی براسواس آموزش کارآفرینی" ،به این

های تدوینشوده در برنامۀ درسوی کارآفرینی شوامل این ارزشها میباشوندک تالقی  ،ابتکار،

ریسوکپذیری و توانایی دیدن فرصو ها .همچنین در اارای ف الی های یادگیری ،م لمان باید دق

داشووته و اسووتراتژیهای یادگیری در آموزش کارآفرینی را در نظر بویرند .هسووی ( )2016تحقیقی تح
آموزش کارآفرینی در مقطع دبستان" اارا نمود .پژوهش مذکور برای شناسایی اهداف مناس

عنوان "اثربخشووی

و مرتبن از طریق ف الی های

کارآفرینانه با هدف قرار دادن کودکان دبسوتانی اارا گردید .این کودکان در یک برنامۀ آموزش کارآفرینی شورک
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این پژوهش توسوو ۀ مهارتهای کارآفرینی ییرشووناتتی ،مهارتهای کارآفرینی شووناتتی و اهداف کارآفرین شوودن مورد
ارزیابی قرار گرف  .یافتههای تحقیق مذکور تأیید کردند که اواتر دوران کودکی ،دوره مناسوبی برای توسو ۀ تود کارآمدی
میباشووود و سوووطک مهارتهای کارآفرینی دانشآموزان به میزان زیادی افزایش مییابد؛ اما مهارتهای شوووناتتی و اهداف
کوارآفرینی آنهوا تغییری نمیکنود .اممی و همکواران ( )2013در پژوهشوووی تحو

عنوان "نقش م لموان در توسوووو ۀ آموزش

کارآفرینی در مدارس ابتدایی" ،به بررسووی نقش م لمان در توسوو ۀ این نوع از آموزش در مدارس ابتدایی پرداتتند .نتای
پژوهش مذکور نشان داد که کارآموزی نقش بسزایی در بهبود اعتمادبهنف

دانشآموزان دارد.

روششناسی
اهداف پژوهش حاضر به شرد ذیل میباشدک
هدف اصلی تحقیقک
 ارائۀ مدل آموزش کارآفرینی در مدارس ابتداییاهداف فرعیک
 ت یین اب اد و مؤلفههای مدل آموزش کارآفرینی در مدارس ابتدایی -ت یین موانع آموزش کارآفرینی در مدارس ابتدایی

سؤارت پژوهش حاضر به شرد ذیل میباشندک
سؤال اصلیک
 -مدل مناس

آموزش کارآفرینی در مدارس ابتدایی کدام اس ؟

سؤارت فرعیک
 اب اد و مؤلفههای مدل آموزش کارآفرینی در مدارس ابتدایی کداماند؟ -موانع آموزش کارآفرینی در مدارس ابتدایی کداماند؟

بهطور کلی این تحقیق از نظر هدف بهصوورت کاربردی ،از نظر شویوۀ امعآوری داده بهصوورت اسونادی و میدانی و از لحاظ
تکنی کهوای تجزیوهوتحلیول بوهصوووورت آمیختوه (کیفی-کمی) میبواشووود .در بخش کیفی ،دادههوای موردنظر از ماووواحبوه بوا
و
متخاوواووان گردآوری شوودند .در تحلیل دادههای کیفی ابتدا از روش تحلیل تماتیک (گراندد تلوری) اسووتفاده شوود .از این
روش برای شناسایی تمها (موضوعات) از بطن دادههای کیفی استفاده میشود .همچنین پژوهشور از طریق آن ،مباحث مهم
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مطردشوده در متن ماواحبهها را اسوتخرا کرد .سود

یافتههای حاصول از طریق گراندد تلوری مورد تحلیل قرار گرفتند و

دادههای اسوتخرا شوده برای کدگذاری آماده شودند .در مرحلۀ کدگذاری باز با مراا ه به دادههای اولیه اسوتخرا شوده از
ماواحبهها (کدگذاری نکات کلیدی) ،کدهایی به موضووعات مشوترک اتتاواا یاف

و مفاهیم سواتته شودند .پژوهشوور به

یافتن پیوند بین آنها پرداتته و مؤلفهها شوکل گرفتند (کدگذاری محوری) .در کدگذاری انتخابی مقولههای پایش شوده و با
تواه به اشووتراکات آنها ،در اب اد محدودتری دسووتهبندی شوودند .سوورانجام در الووی نهایی قرار گرفتند و نظریۀ پارادایمی
شکل گرف

(شکل .)1

در روش کمی ،دادههای گردآوریشوووده با اسوووتفاده از روشهای آماری مورد پردازش قرار گرفتند .در بخش نخسو و
توصویه دادههای موردنظر پرداتته ،در بخش دوم به تحلیل عامل اکتشوافی و در نهای

به

به تحلیل عامل تأییدی پرداتته شود.

یافتههای بهدس آمده از تحلیل عاملی شامل  11متغیر و  111گویۀ موردبررسی در  4عامل گرد آمدندک
 )1نیازهای آموزشی متأثر از ابزارهای آموزشی و عوامل محیطی
 )2موانع آموزشی و تحقق آموزش کارآفرینی در فضای یادگیری مدارس
 )3ابزارهای آموزشی و اهداف مطلوب
 )4آموزشهای کارآفرینی و آینده دانشآموزان
اام ۀ آماری پژوهش حاضوور شووامل دو بخش میباشوودک در بخش نخسوو

متخاوواووان و تبرگان حوزۀ کارآفرینی که

صواح نظر بوده و یا در این تاووا پژوهش انجام دادهاند به ت داد  22نفر و با روش گلوله برفی انتخاب شودند .ماواحبه
با این افراد تا اایی ادامه پیدا کرد که محقق به مرحلۀ اشوباع نظری دسو یاف  .بدین ترتی

در طی انجام ماواحبهها هرگاه

محقق احسواس میکرد که پاسو سؤارت بهنوعی تکرار میشود ،انجام مااحبه متوقه میشد .بهطور کلی پژوهشور پ
انجام  22ماواحبه ،به اشوباع نظری دسو یاف
عالوه بر این پژوهشوور به دلیل رعای
طریق تماس تلفنی مااحبهها را ترتی

و این نکته را دریاف

از

که ماواحبههای ادید ،حاوی اطالعات تازهای نیسوتند.

واتس اپ و یا از
مسوائل بهداشوتی در دوران شویوع کرونا ،صورفاً یا از طریق اپلیکیشون و
دادهاس

که مشخاات آنها به شرد ادول شماره ( )1میباشد.

وخا ات آن اندازهگیری میشوود ،اطالک میگردد (لوی
واحدهای اولیه یا عناصور اام ه به هریک از اعضوای اام های که مش و
و لمیشووو1390 ،ک )13؛ بر این اسوواس نمونۀ آماری در بخش دوم شووامل کلیه م لمین پایه مقطع ابتدایی و تمامی مدیران
مدرسه برابر با  752نفر بود که  46نفر از آنها بهصورت نمونه در م رض پاسخنامهها قرار گرفتند.
برای گردآوری دادهها در این تحقیق از روشهای متفاوتی ازامله مشوواهده ،ماوواحبه ،پرسووشوونامه و مطال ات اسوونادی و
میدانی استفاده شد .برای دستیابی به اطالعات موردنیاز از ابزار مااحبۀ عمیق نیمهساتتاریافته و پرسشنامۀ ساتتاریافته بهره
گرفتهشود .در روش اسونادی ،پژوهشوور با مراا ه به اسوناد و مدارک ،اطالعات رزم را به دسو

آورد و در روش میدانی

مسوتقیماً به نمونهها مراا ه نمود و به اطالعات مورد نظر دسو یاف  .برای تحلیل دادهها در بخش کیفی از گراندد تلوری و
برای تحلیل دادههای کمی از نرمافزار  SPSSاستفاده گردید.
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شکل 1ک مدل پارادایمیکی حاصل از تحلیل دادهبنیاد
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ادول 1ک مشخاات کارشناسان موردمااحبۀ پژوهش
سابقۀ فعالیت

سابقۀ فعالیت

ردیف

سمت

جنس

1

مدرس کارآفرینی

مرد

11

2

کارآفرین نمونه

زن

8

13

3

مدرس کارآفرینی

زن

13

14

4

مدرس کارآفرینی

زن

10

15

دکتری مدیری

5

کارآفرین نمونه

زن

5

16

دکتری روانشناس تربیتی

زن

6

مدرس کارآفرینی

زن

3

17

دکتری تکنولوژی آموزش (مدرس)

مرد

5

7

دکتری روانشناسی عمومی(پژوهشور)

زن

10

18

آموزشی (مدرس)

زن

7

8

دانشجوی ارشد کارآفرینی

زن

2

19

مدرس کارآفرینی

مرد

5

9

دکتری کارآفرینی

زن

3

20

مدرس کارآفرینی

زن

11

10

مدرس کارآفرینی

مرد

7

21

پژوهشور

مرد

9

11

دکتری کارآفرینی

زن

4

22

زن

10

(سال)

ردیف

سمت

جنس

12

مدرس کارآفرینی

مرد

9

مدرس کارآفرینی

زن

10

مدرس کارآفرینی

زن

5

آموزشی

زن

4
8

دکتری مدیری

دکتری مدیری

آموزشی

همانطور که قبالً بیان شود ،در این تحقیق با دو گونه داده موااه هسوتیم؛ دادههای کیفی که از طریق ماواحبه به دسو
دادههای کمی که از روش پیمایش ،گردآوری شودهاند .قابلذکر اسو
برای تحلیل دادههای کیفی که در گام نخسو
استفاده شد .بر این اساس پ

(سال)

آمد و

که نحوه تحلیل هرکدام از این دادهها متفاوت میباشد.

و با اسوتفاده از ماواحبۀ نیمهعمیق گردآوری گردید ،از روش تحلیل تماتیک

از امعآوری دادهها ،با استفاده از تکنیک تحلیل تماتیک و کدگذاری سهگانه به تحلیل مقولۀ

هسوووتۀ آن پرداتته شووود .در این مرحله از تحلیل و ارائه نتای  ،مقولۀ هسوووته در مرکز و بهعنوان محور دیور مقولهها قرار
گرف  .ماحاول این فرایند ،مدلی اسو

که به مدل نظریۀ پارادایمی مشوهور میباشود .سود

در مرحلۀ دوم ،تحلیل دادهها با

اسوتفاده از روش تحلیل توصویفی و تحلیل اسوتنباطی صوورت گرف  .در بخش توصویفی به دادههایی پرداتته شود که از طریق
پرسوشونامه امعآوری گردید مانند توزیع انسوی ،توزیع سونی ،توزیع رشوتۀ تحاویلی ،توزیع میزان تحاویالت ،توزیع عناوین
موردبررس ی) .در قسوم
و
شوغلی ،توزیع سوابقه و تجربۀ کاری پاسوخوویان (نمونه

یافتههای اسوتنباطی از طریق تحلیل عامل

اکتشافی به بررسی دادههای کمی پرداتته شد.
وس یلۀ مشوارک کنندگان ،تودانتقادی و ت ریه مجدد وضوع مواود
اعتبار و روایی پژوهش حاضور از طریق بررسوی کردن به و
در طول تمامی فرایند تحقیق بهکار گرفته شود .اه
مقدار آن برابر با  0/781به دس

پایایی پرسوشونامه نیز از ادول فرمول آلفای کرونباس اسوتفاده شود که

آمد و نتای آن در ادول شناره ( )2فابلمشاهده میباشد.
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ادول 2ک اب اد ،گویهها و ضری

آلفای کرونباس

ردیف

ابعاد

تعداد گویه

ضریب آلفای کرونباخ

1

موانع توس ۀ کارآفرینی

11

0.762

2

عوامل مؤثر بر توس ۀ کارآفرینی

13

0.731

3

تأثیر کتابهای درسی

9

0.716

4

نقش م لمان

10

0.780

5

ویژگیهای شخایتی

16

0.739

6

اهداف مطلوب

11

0.855

7

تأثیرات در زندگی

10

0.843

8

افزایش توانمندی دانشآموزان

9

0.880

9

نیازهای م لمان و مدیران مدارس

9

0.895

10

نیازهای دانشآموزان

7

0.756

11

تأثیرات عوامل محیطی

6

0.808

یافتهها
همانطور که قبالً بیان شود ،تجزیهوتحلیل دادهها به دو صوورت کمی و کیفی صوورت گرف  .در تحلیل دادههای کمی ابتدا
یافتههای توصویفی (انسوی  ،سون ،رشوتۀ تحاویلی ،میزان تحاویالت ،عناوین شوغلی و تجربۀ کاری پاسوخوویان) به دسو
آمد .سود

موردبررس ی در این بخش
و
به بررسوی دادههای اسوتنباطی از طریق تحلیل عامل اکتشوافی پرداتته شود .متغیرهای

مشوتمل بر  11مورد و درمجموع  111گویه مشوخ
آمد .همچنین از شوات

 KMOو آزمون بارتل

گردید که ابتدا میانوین و انحراف اسوتاندارد از میانوین آنها به دسو
اسوتفاده گردید تا تفکیک درسو

عاملها و م نادار بودن آنها ،مشوخ

گردد.
ادول  :3آزمون  KMOو بارتل
KMO and Bartlett's Test
.Measure of Sampling Adequacy Kaiser-Meyer-Olkin

Bartlett's Test of Sphericity
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0.667
Chi-Square .Approx

310.740

df

55

.Sig

0.000
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مقادیر ادول فوک مؤید این مطل

هسوتند که عاملها در تمام موارد موردبرر وس ی دارای اعتبار سوازهای میباشوند .همچنین

این عوامول م نوادار بوده و از آنجوایی کوه دادههوای منواسووو
 0.667میباشوود .پ

موردتحلیول نبوایود کمتر از  0.6بواشووود ،نتوای آزمون  KMOبرابر

از چرتش یا دوران عاملها ،اسووتنتا مفهومی انجام گرف ؛ به عبارت دیور برای هریک از مجموعۀ

گویههایی که به یک عامل ت لق گرفتهاند ،مفهومی عمومی را ت یین نموده تا بیشتر به تفسیر آنها بدردازیمک

ادول 4ک استنتا مفاهیم مشترک
مقدار

درصد

درصد از

ویژه

مقدار ویژه

کل عاملها

33.497

32.884
12.971

ردیف

عاملها

1

نیازهای آموزشی متأثر از ابزارهای آموزشی و عوامل محیطی

3.685

2

موانع آموزشی و تحقق توس ۀ توانمندی دانشآموزان در فضای یادگیری مدارس

1.777

16.159

3

ابزار آموزشی و اهداف مطلوب

1.210

10.998

12.920

4

آموزشهای کارآفرینی و آینده دانشآموزان

1.036

9.415

11.293

بهنحوی که در ادول فوک مشوواهده میگردد ،در مجموع  11متغیر و  111گویه موردبررسووی در  4عامل گرد آمدهاسوو .
بودین ترتیو

میتوان برآینود تحلیول عوامول اکتشوووافی پژوهش را در یوک مودل مفهومی تالصوووه نمود؛ در این مودل مفهومی،

عوامل بهدسوو آمده در سووه دسووتۀ کلیِ وضوو ی
کارآفرینی) ،وضو ی

سوواتتاری (عوامل توسوو ۀ آموزش کارآفرینی و موانع توسوو ۀ آموزش

مواود (نیازهای دانشآموزان در توسو ۀ توانمندیهای آموزش کارآفرینی ،تأثیر کتابهای درسوی بر

آموزش کارآفرینی ،نیواز م لموان و مدیران در اهو

توسوووو ۀ آموزش کارآفرینی دانشآموزان ،تأثیرات آموزش کارآفرینی در

زندگی شووخاووی دانشآموزان و نیازهای دانشآموزان در توس و ۀ توانمندیهای آموزش کارآفرینانه) و برآیند در دو حال
کلی (آینده مطلوب و رسیدن به اهداف در مقابل بازتولید وض ی
به شکل شماره ( )2نشان داد.
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وضعیت موجود

وضعیت ساختاری

برآیند

زندگی شخصی دانشآموز

عامل توسعۀ کارآفرینی

اهداف مطلوب

آموزش در مدارس
تقویت

آینده مطلوب

نقش کتاب

تضعیف

نقش معلمان
نیاز دانشآموز

مانع توسعۀ کارآفرینی

بازتولید وضع موجود

نیاز معلم

شکل 2ک برآیند تحلیل عامل اکتشافی پژوهش

سؤال اولک اب اد و مؤلفههای مدل آموزش کارآفرینی در مدارس ابتدایی کداماند؟
این اب اد و مؤلفهها عبارتاند ازک
 )1نیازهای آموزشی متأثر از ابزارهای آموزشی و عوامل محیطی با  32/88درصد از کل عوامل
 )2موانع آموزشی و تحقق توانمندیهای کارآفرینی دانشآموزان در فضای یادگیری مدارس با  12/97درصد از کل عوامل
 )3ابزار آموزشی و اهداف مطلوب با  12/92درصد از کل عوامل
 )4آموزشهای کارآفرینی دانشآموزان  11/29درصد از کل عوامل
نتای پژوهش محققانی چون طغرایی و همکاران ( )1398با شووناسووایی اب اد و مؤلفههای آموزش کارآفرینانه ،سوووریامان و
کاریونو ( )2017در تشوخی

شوات

های آموزش کارآفرینی ،بهمنی و همکاران ( )1396با شوناسوایی مفاهیم قابلآموزش

کارآفرینی ،ظهیرالدینی و حسونزاده ( )1399از طریق ارزیابی وضو ی

آموزش کارآفرینی در موانع مواود و هسوی ()2016

وسیلۀ ت یین اهداف مرتبن با ف الی های کارآفرینانه ،در راسوتای یافتههای این پژوهش قرار داشوتند .در بررسوی مؤلفۀ اول
به و
ی نی نیوازهای آموزشوووی متوأثر از ابزارهای آموزشوووی و عوامل محیطی به تأثیر کتوابهای درسوووی ،عواملی که در آموزش
کارآفرینی تأکید میگردند عبارتاند از بازیهای تالک ،شووبیهسووازی ،آموزش ترکیبی ،ایفای نقش و . ...در این میان دول
نیز بهعنوان مهمترین عامل محیطی محسوب میشود که اصالد زیرسات ها را در دس
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توسوون گیلیان و عبدللطیه ( )2017مطرد شوودهبود ،آموزش کارآفرینی بهطور قابلتواهی تح تأثیر حمای های ارتباطی
قرار دارد .موانع آموزشوی کارآفرینی در فضوای یادگیری مدارس دومین مؤلفه در این مدل پژوهشوی میباشود .یافتههای این
پژوهش نشووان داد که تدوین یک الد کتاب در پایه شووشووم لزوماً اهداف آموزش کارآفرینی را در مدارس ابتدایی تأمین
نخواهود کرد .همچنین روشهوای تودری

روحیۀ
سووونتی مسووولن در کالسهوای درس ،موانع دیوری بر سووور راه توسوووو ۀ و

کارآفرینانه میباشود .این یافته توسون عزیزی و همکاران ( )1398نیز موردتأیید بودهاسو  .در تاووا مؤلفۀ سووم ی نی
ابزار آموزشوی و اهداف مطلوب ،یافتهها تأیید کردند که اسوتفاده از ابزاری مانند بازیهای مبتنی بر آموزش کارآفرینی ،ادیام
آموزش کارآفرینی در برنامههای درسووی ،آموزش کارآفرینی براسوواس داسووتانسوورایی ازو روشهای موردتأیید گاردیا و
همکاران ( ،)2014عزیزی و مختاری ( )1396و آراسوتی و همکاران ( )1395میباشود .آموزشهای کارآفرینی دانشآموزان
مؤلفۀ چهارم میباشود .یافتههای پژوهش تأیید نمودند آموزشهای کارآفرینانه باعث میگردد که دانشآموزان در محینهای
واق ی یادگیری قرار گیرند .همچنین بتوانند اسووت دادها و تواناییهای تود را شووناسووایی ،سووبکهای ادید ایجاد کنند و
نوآوری داشوووتهباشوووند .این نتای با نتای حاصووول از تحقیقات طغرایی و همکاران ( )1398و عزیزی و همکاران ()1398
همخوانی دارد.

سؤال دومک موانع مدل آموزش کارآفرینی در مدارس ابتدایی کداماند؟
از موانع اصوولی آموزش کارآفرینی در مدارس ابتدایی میتوان به موارد ذیل اشوواره کردک اسووتفاده از روشهای رای سوونتی،
ندرداتتن به موضوووع کارآفرینی و توسوو ۀ آن در مدارس ابتدایی ،ضوو ه سوواتتار مدیریتی کشووور و عملکرد ضوو یه
آموزشوپرورش در حموایو

از دانشآموزان و م لموانِ کوارآفرین ،تبلیغوات ضووو یه دربواره فرهنوو کوارآفرینی از سووووی

رسوانههای ام ی و تحقیقات اندکی که در این دوره سونی صوورت گرفته .عوامل مذکور موا

پیامدهای منفی کوتاهمدت

و بلندمدت در زمینههای فرهنوی ،اقتاوادی ،ااتماعی و سویاسوی کشوور شودهاند .این یافته با یافتههای پژوهشهای نادری و
همکواران ( ،)1398ظهیرالودینی و حسووونزاده ( ،)1399مرتضوووی نژاد و همکواران ( )1396و مرادی و همکواران ()1398
همخوانی دارد .همانگونه که این تحقیقات اذعان میدارند ،در اسووناد باردسووتی شووراین و امکانات رزم برای تحقق اهداف
کارآفرینانه فراهم نشوده و ضو ه سواتتار نهادی برای شوکلگیری این اهداف در مدارس ،از موانع اصولی آموزش کارآفرینی
در مدارس میباشند.
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بحث و نتیجهگیری
اب اد و مؤلفههای آموزش کارآفرینی در مدارس ابتدایی تابع شووراین سوواتتاری حاکم بر نظام آموزشووی کشووور و مقامات
باردسوتی میبا وش ند .م لمان و مدیران به دلیل سواتتار متمرکز نظام آموزشوی ،تابع بخشونامهها و دسوتورال ملهای صوادره
هسووتند .از طرفی ابزارهای آموزشووی پاس و گوی نیازهای کارآفرینی در مدارس نمیباشوود .در تحقق کارآفرینی در فضووای
یادگیری مدارس ،وش یوههای سونتی پاسو گو نمیباشود؛ بلکه روش تدری

ف ال همراه با بازی ،کاردسوتی و داسوتان که برای

کودکان اذاب و سوورگرمکننده اسوو  ،اهداف آموزش کارآفرینی را تأمین مینماید .باواود تحقیقات مت ددی که در حوزۀ
آموزش کارآفرینی در مدارس صوورت گرفته اسو  ،نمیتوان بر وقوف کارگزاران اصولی آموزشوپرورش در این تاووا
مطلوبی نمیبا وش ند .در یک وضو ی

ایدهآل،

اطمینان داشو ؛ لذا آموزشهای کارآفرینانه در مدارس ایران گویای وضو ی

ودودی هوا و موانع سووواتتواری بواعوث تقویو
وای گر ،رفع مح و
مودارس بوا بهبود دانش کوارکنوان ،تروی فرهنوو حمو

روحی ۀ
و

ریسکپذیری ،تودباوری ،اعتمادبهنف

و همکاری در میان دانشآموزان میشوند.

براسواس یافتههای پژوهش حاضور ،آموزش کارآفرینی در مدارس بر مواردی متکی میباشود که بهصوورت مشوخ

بر ت امل

میان تمام اب اد و مؤلفههای تأثیرگذار ،تأکید میکند .این مدل بر ت املی سویسوتماتیک اسوتوار اسو  .همچنین تمامی نهادهایی
که متولی امر آموزش عمومی هسووتند ،هم هدف سوویسووتم ااتماعی را بهپیش میبرند و هم اهداف تود را تأمین میکنند.
درواقع نهوادهوای آموزشوووی در تودمو
تواهد داشو  .در این مدل دول

اهودافی قرار میگیرنود کوه آموزش کوارآفرینی در متن آن اهوداف ،حضووووری م نوادار

با نظارت بر عملکرد آموزشهای رسومی و ییررسومی ،الزامات و قواعدی را در اتتیار

آنها قرار میدهد که مدارس را بهسوی آموزش کارآفرینی سوک میدهند.
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